
لل بعدها التي الةية فوائد ومن العزم أولي سموا  لأ سس لي لل لن ((  لقي لد صصِدا )) ال
؟ منين البعث إثبات

...: الطالب
ا السؤال هذا ل ن ؟ :كيف الشيخ دنيكا إل هنكاك وليكس الكدنيا فكي ككا ن م
. الخرة ثبوت ذلك لمزم من فيكو ن وأخرى

لل ليككس السككؤال أ ن الةية فوائد ومن لا سككؤا والكككافرةين بالمعانككدةين خاصكك
لل:  لقككوله صككدقه عككن ةيسككأل الصادق حتى لأ سس لي لل لن ((  لقي لد صصصصِدا سن ال لعصص

سم له لق سد السككتعداد ووجككوب الحككذر وجوب الفائدة هذه على ) فيتفرع) لص
(( جككزاؤه الكككاذب ، بالكاذب بالك ما ةيسأل الصادق كا ن إذا السؤال لهذا

صد لعصص لأ لن لو لرني لف لكصصِدا سل ببِدا لل لذا بمصصِدا لعصص للي لل ةيسككألو ن مككا الكككافرةين  ل ن)) لأ سككؤا
لل هنككا السككؤال طيككب الخيككر أهككل كمحاسككبة عليككه ةيحاسككبو ن لأ سس لي لل  ))

لن لقي لد صصِدا سن ال سم لعصص له لق سد الصككلة عليهككم بالنبيككاء خككاص هككو ) هككل) لصصص
رسككول وكل رسل ذكروا الذةين النبيين ل ن عام إنه قلنا ؟ عام أو والسلم

صادق إلى التقسيم فبقي صادق أنه لكشك والرسول إليه مرسل من لبد
. إليه المرسل محله صادق وغير
صد ((    الجككزاء إثبككات الكرةيمككة الةيككة فوائد ومن لع لأ لن لو لرني لف لكصصِدا سل ببِدا لل لذا لعص

بمِدا للي   .)) لأ
صد ((:  لقوله ال ن موجودة النار أ ن فوائدها ومن لعصص لأ الماضككي ) بلفككظ) لو

الجنككة ووجككود ال ن النككار وجككود فككي والنصككوص التهيئككة بمعنككى والعداد
ل وهمككا موجودتككا ن ال ن فهما كثيرة والسنة القرآ ن من هذا في النصوص

ة فكي السلف عن خل ف ذكر كا ن وإ ن أهل السنة معتقد على تفنيا ن أبدةي
. كشك بل مؤبدة أنها والصحيح ؟ ل أم مؤبدة هي هل النار

 ؟...:  الطالب
باقية هي وال منها ةيخرجو ن : العصاة الشيخ

واحدة نار :هي الطالب
لا نعم واحدة نار : هي الشيخ  ةيخككاطب تعككالى قوله ذلك على والدليل .إذ

لنيِدا آمنوا الذةين لهِدا ((  يني لن لأ لذني صل نناوا ا لم نلاوا ل آ نك سأ لبِدا لت رر بفِدا ال لعِدا سض بة لأ لف لع لضِدا نم
نقاوا صت له لوا صل سم ال نك صل لع لن لل نحاو لل سف نقاوا* نت صت لوا لر   صنِدا لت ي ال صل ست ا صد لع لن نأ لرني لف لكِدا سل لل

للكافرةين أعدت التي النار من المؤمنين فحذر]131 :130عمرا ن )[آل)
اللككه كتاب من آةيات ثل ث ذلك وفي مؤبدة النار أ ن كشك بل والصواب نعم
فقككوله النسككاء آةيككة فأمككا الجككن في وآةية الحزاب في وآةية النساء في آةية

صن:  تعالى لإ لن ((  لذني صل نروا ا لف نماوا لك لل لظ سم لو لن لل نك نه لني صل لر ال لفص سغ لي سم لل نهص لول لل
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سم نه لني لد سه لي بقِدا لل لرني صل* لط لإ لق   لرني لم لط صن له لن لج لدني لل لهصصِدا لخِدا بدا لفي لبصص )[النسككاء) لأ
صن:  قوله ففي الحزاب في وأما]169 :168 لإ له ((  صل لن ال لع لن لل لرني لف لكِدا سل ا
صد لع لأ سم لو نه برا لل لعي لن*  لس لدني لل لهصصِدا لخِدا بدا لفي لبصص فككي وأمككا]65: )[الحككزاب) لأ
صل:  تعالى قوله في الجن سورة لإ بغِدا ((  لن لبال له لم صلصص له ال لت لسصصِدال لر سن لو لمصص لو
لص سع له لني صل نه ال لل نساو لر صن لو لإ نه لف لر لل لم لنِدا صن له لن لج لدني لل لهِدا لخِدا بدا لفي لب : )[الجن) لأ

لا خالدةين هؤلء كا ن وإذا]23 المكككا ن تأبيككد الخالككد تأبيككد من ةيلزم فإنه أبد
لا الجنة في حتى فيه هو الذي . الله بمشيئة كائن هذا أ ن معناها ةيعني أةيض

بِدا...: الطالب )  ؟)  (( أحقِداب
بِدا ةيقول :من الشيخ لا ) ةيعني) :(( أحقِداب لا دهككور اللككه إل ةيحصككيها مككا كككثير

لن:  قككال بعضهم إ ن ثم نعم لثي لب لهصصِدا (( ل ببصصِدا لفي لقِدا سح ةيعنككي]23: )[النبككأ) لأ
لن (( ل بعككدها لمككا بالنسككبة نقاو نذو لهصصِدا لني بدا لفي سر ببِدا لول لبصص لرا : )[النبككأ) لشصص

لا لول بردا فيها ةيذوقو ن ل الحقاب هذه ففي]24 أخككرى أحقاب وفي كشراب
. صرةيح بنص رد فيها ما الحال ةيتغير
على.  دليل الةية وفي

؟...:  الطالب
لمِدا (( من دعك : ل الشيخ سم لو لهِدا نه سن لن لم لجي لر سخ نم )) لب

...: الطالب
. تكفي آةيات ثل ث عندنا أقول هذا التأبيد على تدل : ما الشيخ
منككه وةيتككألمو ن العككذاب ةيككذوقو ن النككار أهككل أ ن على دليل الةية في أقول
إ ن ةيقككول مككن قككول على رد الفائدة هذه في ) فيكو ن) (( أليمِدا:  لقوله
ذلككك ومعنككى بككالله والعياذ بعذاب ةيحسو ن فل جهنميين ةيكونو ن النار أهل
اللككه ذكككر وقد نعم عذاب في ما العذاب انتفى بعذاب ةيحسو ن ل كانوا إذا
لمِدا تنضج جلودهم أ ن صل نك ست ((  لج لض سم لن نه ند نلاو سم نج نه لنِدا سل صد بدا لب نلصصاو لهصصِدا نج لر سي لغ
نقاوا (( تحرق أنها وأخبر]56: )[النساء) نذو لب لو لذا لق لع لرني لح سل )[النفككال) ا
أنهككم ولككول العككذاب ليككذوقوا تنضككج جلككودهم أ ن وجل عز الله فبين]50:

كيككف قيككل فككإ ن العذاب ذاقوا ما أخرى بجلود بدلوا لو كا ن بذلك ةيتألمو ن
؟ بككالله والعيككاذ تبدل وجلودهم الحرةيق في وهم العظيمة المدد ةيصبرو ن

تقككاس أ ن ةيمكككن ل الخككرة وأحككوال قككدةير كشككيء كككل علككى اللككه إ ن قلنا
ول وتككدعه منككه تخرج الروح لكن الجسم ةيحترق الدنيا  هذه الدنيا بأحوال
ةينضككج كا ن وإ ن ةيحترق كا ن وإ ن الجسم ةيبقى الخرة في لكن نعم تحترق
بها الحاطة ةيمكن ول لقدرته نهاةية ل وتعالى سبحانه والله

صد ((:  لقككوله الكفككر مككن التحككذةير الكرةيمككة الةية وفي  لع لأ لن لو لرني لف لكصِدا سل لل
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ببِدا لذا بمِدا لع للي  )) لأ
لا وفيها أعمككال النصككوص فككي وردت لنككه الكفككر خصككال من التحذةير أةيض

. الحذر فيجب كفر بأنها الشارع وصفها وأقوال
لا أ ن المؤسف ومن منها كفككر هككذا مسككألة ةيبحثككو ن العلككم طلبككة من كثير
الخل ف ةيفرضككو ن فتجككدهم نظرةية مسألة أنها على ةيبحثو ن كفر غير وهذا

مسككألة أ ن غيرهككم يةيشككعرو ن ول يةيشككعرو ن ل لكن والخوارج المعتزلة مع
الكككافرةين عككذاب الخصككلة هذه على ةيعذب أنه معناها الكفر من هذا كو ن
فعككل فعككل لنككه الكافرةين عذاب ذنبه بحسب ةيعذب لكن ةيخلد ل كا ن وإ ن

لا فنحن الكافرةين الناحيككة مككن نبحثهككا المسككائل هككذه نبحككث عنككدما دائمكك
ةيتككوب أ ن اللككه نسأل تجدنا ما لكن ؟ ةيكفر ما وال ةيكفر هل فقط النظرةية

جككزاء فككاعله فيسككتحق كفككر عمككل العمككل هذا بأ ن نشعر تجدنا ما عليهم
لا عظيمككة مسككألة وهذه المسألة هذه في الكفر تكككو ن أ ن لنككا ةينبغككي جككد
 بالنا على
لء أةيضا وفيه بقككدر النككار فككي ةيعككذبو ن الذةين أ ن على القاعدة هذه على لبنا

لا وعذابها وألمها حرها ةيجدو ن معاصيهم لا ةيجدو ن ل إنهم قال لمن خلف ألم
لا ةيجدو ن ل الذةين نعم ألما ةيجدو ن أنهم والصواب ةيردونهككا الككذةين هككم ألمكك

لء سن:  تعككالى قككوله فككي الككورود أ ن علككى بنا لإ لو سم ((  نك سن صل لم لهصصِدا لإ ند لر )) لوا
قككول ن فيهككا والمسألة الصراط على المرور دو ن الدخول هو]71: [مرةيم

. أعلم والله والخلف السلف من للمفسرةين
؟...: الطالب
 إةيش : ليس الشيخ

...: الطالب
 موافق ، موافق ما كيف ، :ل الشيخ 

...: الطالب
الككدنيا حيككاتهم فأمضوا وبلغوا أنذروا الكفار هؤلء ل ن أكبر :ليس الشيخ 

لكمككا هدرا عليهم تذهب كلها الخرى حياتهم فتكو ن وجل عز الله بمعصية
لا الدنيا حياتهم ذهبت لا وهم الخرى حياتهم تذهب هدر مككا أنككذروا قككد أةيضكك

لل قيككل ما مبهمة مسألة هي لككك كككا ن وإذا ذنبككك قككدر علككى سككنعذبك مث
نعككذبك سككنة عشككرةين لككك كا ن وإذا سنة الستين على نعذبك سنة ستو ن
لا ستدخل إنك قيل بل هكذا قيل ما سنة عشرةين على لا نار لا فيها مخلد أبد

لا وموصل مؤكد سبب أنه ةيعر ف الذي العمل هذا على هو فأقدم لهذا حتم
ساو (( ظلم ذلك في ةيكن فلم العذاب لل يدوا لو ندوا نر لعِدا لمِدا لل نهصصاوا لل نه نن سنصص )) لع
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 . أعلم والله نعم]28: [النعام
لنيِدا لهِدا ((  يني لن لأ لذني صل نناوا ا لم نروا آ نك سذ لة ا لم سع له لن صل سم ال نك سي لل سذ لع سم لإ نك ست لء دد لجصصِدا ننصصاو نج

فككي المتصككل بالنككداء المككر هذا وجل عز الله صدر هنا] 9:  [الحزاب))
لل بالةيما ن به المنادى بككه الهتمككام علككى ةيككدل بالنداء الخطاب تصدةير فأو

المر أ ن فاعلم التعبير هذا مثل وجدت إذ فلذلك النتباه ةيوجب النداء ل ن
أ ن علككى ةيككدل بالةيما ن اتصفوا من إلى والنداء الخطاب توجيه إ ن ثم هام
أ ن إل بصككفة لموصككو ف الخطككاب ةيككوجه ل لنه الةيما ن مقتضيات من هذا
أ ن هككذا فمعنى وكذا كذا افعل رجل ةيا قلت فإذا صفته مقتضيات من ذلك

فمعنككى وكككذا كككذا افعككل مؤمن ةيا قلت إذا للرجال صفات من به المأمور
لا المؤمنين صفات من به المأمور أ ن هذا اتصككفوا مككن إلى النداء توجيه إذ

وصفهم في إ ن ثم الةيما ن مقتضيات من إليهم ةيوجه ما على ةيدل بالةيما ن
لء بالةيما ن أنككي معنككاه مككؤمن ةيككا قلككت إذا لنككي إليهككم وجه ما لقبول إغرا
قبول على إغراء ففيه تقبل أ ن ةيقتضي الةيما ن أ ن إذ تقبل أ ن على أغرةيك

نيقاول الله سمعت إذا"  عنه الله رضي ابن مسعود قال به الله أمر ما
خيصصر فإمصصِدا لهصصِدا استنى نيعن ي سمعك فِدارعهِدا آمناوا الذنين أنيهِدا نيِدا

: تعككالى قككوله فككي المرا ن اجتمع " وقد عنه تنهى شر وإمِدا به تؤمر
لنيِدا لهِدا ((  يني لن لأ لذني صل نناوا ا لم نقاوا آ صت له ا صل سر ال نظ سن لت سل دس لو سفصص ست لمصصِدا لن لم صد دد لقصص لغصص لل

نقاوا صت له لوا صل صن ال له لإ صل در ال لبي لمِدا لخ لن لب نلاو لم سع لول* لت نناوا   نكاو لن لت لذني صل نساوا لكِدا لن
له صل :18)[الحشر) ال لنيِدا]19  لهِدا ((  يني لن لأ لذني صل نناوا ا لم عككام هنككا ) الخطككاب) آ

ةيختص هل بالةيما ن موصوفين لناس موجه عام المخاطب ةيعني الخطاب
كشككامل هككو ؟ المككؤمنين كككل إلككى عائككد هو أو النزول مزمن في بالمؤمنين

نعمة فهو بنعمة المة سلف على أنعم إذا تعالى الله أ ن إذ المؤمنين لكل
صككلى النككبي عهد في إسرائيل بني تعالى الله ةيذكر ولهذا كلها المة على
موسككى عهد في إسرائيل بني على بها أنعم بنعم ؟ بماذا وسلم عليه الله
صككلى محمد نبينا على وجل عز الله نعمة أ ن كشك ول واحدة الطائفة ل ن
ودفككاعه لكه اللكه نصر وأ ن عليهم نعمة أنه أصحابه وعلى وسلم عليه الله
لنيِدا عنا ودفاع لنا نصر عنه لهصصِدا ((  يني لن لأ لذني صلصص ننصصاوا ا لم نروا آ نكصص سذ لة ا لمصص سع له لن صلصص ال

علككى والشاهد سيعم مضا ف مفرد لنه ) عام) الله  (( نعمة)) عليكم
سن ((:  قوله ةيعم المضا ف المفرد أ ن لإ يدوا لو نع لة لت لم سع له لن صلصص لهِدا ل ال نصصصاو سح نت
وقككوله تحصى ل كثيرة نعم بل واحدة نعمة المراد فليس]34: )[إبراهيم)
لة(( :  لم سع له لن صل سم ال نك سي لل   وفضله إحسانه ) أي) لع
سذ(( :  قال ثم سم لإ نك ست لء العامككة النعمككة تخصككيص ةيعنككي ل التقييد ) هذا) لجِدا
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لة(( :  قوله في لم سع له لن صل سذ((  النعمككة هذه من لشيء كالتمثيل ) لكنه) ال لإ
سم نك ست لء دد لجِدا نناو خصككها النعمككة وهككذه جنككود جككاءتكم حين ) أي) (( إذ )) نج

: قككال لهككا وجل عز الله تصوةير من سيتبين كما عظيمة نعمة لنها بالذكر
سذ((  سم لإ نك ست لء دد لجِدا نناو التعظيككم بهككا ةيراد لكنها ) نكرة) (( جناود كلمة )) نج

مككن الحككزاب هككم الجنككود وهككؤلء كككثيرة جنككود جاءتكم إذ ةيعني والتكثير
وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي لقتككال تحزبككوا الككذةين واليهود المشركين

علككى كشككوال فككي الهجككرة من الخامسة السنة  في...الغزوة هذه وكانت
مككن الثالثككة السككنة في كانت أحد أ ن المعلوم من لنه المشهور  الصحيح
لا تليهككا الككتي السككنة وكككانت كشوال في الهجرة مككا لكنهككم لقرةيككش ميعككاد
وسببها الحزاب غزوة صارت الخامسة وهي الثالثة السنة في ثم حضروا

وسكلم عليكه اللكه صكلى النبي أجلهم الذةين النضير بني من الكشرا ف أ ن
لا امتلت قلوبهم أ ن لكشك المدةينة من عليككه اللككه صككلى النككبي علككى حقد

هككذا ةيسككتغلوا أ ن أرادوا أحككد فككي قرةيككش انتصار رأوا فلما وعداوة وسلم
عليككه اللككه صككلى النككبي قتككال علككى وحرضككوهم قرةيش إلى فذهبوا المر

ببنككي ةيتصككلوا وأ ن ةيسككتطيعو ن مككا بكككل ةينصككروهم أ ن ووعككدوهم وسككلم
أ ن أجككل مككن قرةيظككة ببنككي ةيتصككلوا المدةينككة فككي بقككوا الككذةين قرةيظككة

بب فككاجتمعت وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي قتال على ةيساعدوهم أحككزا
وحضككروا والعتاد والسلح العدة معهم مقاتل آل ف بعشرة قدرت عظيمة

لا لذلك اهتم والسلم الصلة عليه النبي بهم علم ولما المدةينة إلى اهتمامكك
لا والخور الجبن ةيعني ل والسلم الصلة عليه الرسول اهتمام ولكن عظيم

لا الحذر أخذ الستعداد ةيعني ولكنه والضعف وجككل عككز الله بتوجيهات أخذ
لا تعالى الله فإ ن من استطعنا ما لهم نعد بأ ن وةيأمر العداء من ةيحذر دائم
حككتى ذلككك مككن بأقككل وقيككل فقط مقاتل آل ف بثلثة بأصحابه فخرج قوة
ظهككورهم خلف وجعلوه سلع عند ونزلوا مقاتل سبعمائة إلى بعضهم قال

الحككرة مككن عنككه اللككه رضككي  سلما ن الفارسي بمشورة الخندق وحفروا
والتعككب الجهككد مككن بهككم مككا مككع حفككروه الغربيككة الحككرة إلككى الشككرقية
معهككم ةيحفر والسلم الصلة عليه الرسول وكا ن والبرد والجوع والمشقة

 معهم ةيردد كا ن والسلم الصلة عليه بطنه جلدة وارى التراب إ ن حتى
للنصصصِدار فصصِداغفر                 الخصصرة عيصصش إل عيصصش ل اللهصصم( 

) والمهِداجرة
لا وةيردد ول تصصصدقنِدا ول اهتصصدنينِدا مصصِدا أنصصت ل لصصاو اللهم(    قوله أةيض

صلينِدا
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 لقينِدا إن القدام وثبت      علينِدا سكينة فأنزل                        
) أبينِدا فتنة أرادوا وإن  علينِدا بغاوا قد اللى إن                         

صككوته ةيمككد وكككا ن وةينشككط الهمم ةيثير الموطن هذا في النشاد هذا ل ن 
لكنهككا ذكرهككا موضككع هذا ليس كثيرة أكشياء فيها حصل المهم ، أبينا بقوله
ولمككا صككابرو ن ذلككك مككع وهككم المسلمين أصابت عظيمة محن على تدل
سن (( والغرب الشرق من نزلوا الحزاب نزل سم لم نك لق ساو سن لف لمصص لل لو لف سسصص لأ

سم نك سن المسككلمين امتحككن بحكمتككه وجككل عز الله إ ن ثم]10: )[الحزاب) لم
أ ن منهككم وطلبككوا قرةيظككة ببنككي اتصككلوا النضككير بني أ ن وهو البلء بزةيادة

بنككو فتلكككأت وسككلم عليككه الله صلى النبي وبين بينهم الذي العهد ةينقضوا
وهصؤلء محمصد وبيصن بيننصِدا العهصد ننقصض كيف"  وقككالوا قرةيظككة
إن سصصكنِداهم ول إقِدامتهم محل هذا ليس بهِدا أتيتم الت ي الجناود

با رأوا بالدهم إلى ذهباوا هزنيمة رأوا وإن بِدالغنِدائم شِداركاونِدا نصر
من معقول لكنه معقول كلم " وهذا محمد سلطة تحت نحن وبقينِدا
أغروهككم حتى بهم مزالوا ما لكن ةيشاركوهم أ ن وأبوا فقط الدنيوةية الناحية
قككال وجل عز الله ولكن المسلمين مشقة في ذلك فامزداد العهد ونقضوا

صن:  كتابه في لإ له ((  صل نع ال لف لدا لن نني لن لع لذني صل نناوا ا لم دافع وإذا]38: )[الحج) آ
بمدافعة حصين حصن في فإنه حاله عن تسأل فل كشخص عن تعالى الله
سذ((  النعمككة بهككذه المككؤمنين اللككه ةيذكر ةيقول ولهذا وتعالى سبحانه الله لإ

سم نك ست لء دد لجِدا نناو لكككن كككثيرة جنككود ةيعنككي والكثرة للتعظيم هنا والتنكير )) نج
لنِدا(( ؟ قوبلوا بماذا سل لس سر أ

ل سم لف له سي لل بحِدا لع بدا لرني نناو نج سم لو لهصصِدا للصص سو لر ) الرةيككح) لت
تعككالى اللككه جعككل ةيعنككي كشككدةيدة الشككرقية الرةيح هذه وجل عز الله سلط
لا قككدورهم وأكفككأت خيككامهم هككدمت حككتى وبككاردة عظيمككة كشككدةيدة رةيحكك

لا بهككا ةيرجمككو ن كككأنهم ترميهم الحجارة وصارت الرةيككح بككدأت ةيعنككي رجمكك
وأبككدانهم وإبلهككم خيلهككم بهككا تضرب قدورهم بها وتضرب الحجارة تحمل
لا لا وقلقوا أةيض لا قلق وتلقككي بهككم تزلككزل الملئكة الخرو ن والجنود ، عظيم
اللككه بيككد مزلزلتهككم لكنها قتال حصل ما لنه تقاتل ولم الرعب قلوبهم في
 وجل عز

هبت لما العصيبة الليلة تلك في عنه الله رضي حذةيفة بن اليما ن وقصة 
منهككم أحد ةينتدب أ ن أصحابه من والسلم الصلة عليه النبي طلب الرةياح

لا ةيرجع أ ن وتضمن في وسلم عليه الله صلى النبي رفيق ةيكو ن وأ ن سالم
الصككلة عليككه الرسول رفيق ةيكو ن وأ ن السلمة أمرةين ضمن ةيعني الجنة

وبككرد كشككدةيد وجككوع عظيككم تعككب معهككم الصحابة لكن الجنة في والسلم
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هككوي مضككى حتى ةيصلي والسلم الصلة عليه ذهب ثم أحد قام ما كشدةيد
ةيصلي رجع ثم أحد ةيقم فلم أخرى مرة الكلم هذا وقال رجع ثم الليل من
عنككه اللككه رضككي حذةيفة على فنص أحد ةيقم فلم الكلم هذا فقال رجع ثم

مصصن بصصد لصص ي نيكصصن لصصم ذكرنصص ي فلمِدا"  ) ةيقككول حذنيفة نيِدا قم(  قال
عليككه الرسككول وأوصككاه عنككه اللككه رضككي " قككام ورساوله الله طِداعة
لا ةيحد ث وأل خبرهم لينظر القوم إلى ةيذهب أ ن والسلم الصلة لا كشككيئ أبككد
كأنمككا سككرت وسككلم عليه الله صلى الرسول عند من انصرفت لما ةيقول

القككوم إلككى وصككلت حككتى بككالبرد ول الرةيككح بهككذه أحككس ل حمككام فككي أنا
علككى ةيصككطلي وهككو أكشاهده قرةيش رئيس لنه أبا سفيا ن أكشاهد فجعلت

هنككا مقام لنا ليس ةيرحلوا بأ ن ةيأمرهم بالرحيل وةيأذ ن البرد كشدة من النار
لا ووضع اللككه رضككي لكنككه منككه قرةيككب لنه ةيرميه أ ن ةيرةيد قوسه في سهم

بِدا تحدث ( ل:  والسلم الصلة عليه النبي قول تذكر عنه  فككامتنع) شصصيئ
مككن " خككا ف جليسه منكم واحد كل لينظر"  سفيا ن أبو فقال ةيقول

" ابتككدأ أنصصت من"  وقلككت جنبي إلى برجل فأمسكت وعيو ن جواسيس
ثم الخبر أخذ المهم  ،" فالن بن فالن " أنِدا فقال هو ةيسأل أ ن قبل بها

بككرد ول هككوى ل حمككام في هو كأنما وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجع
وضككع بككالبرد أحس فلما بالبرد أحس واستقر الرسول إلى وصل لما لكن

لا عليه والسلم الصلة عليه النبي والنككبي ونككام بككه ليككدفأ معككه كككا ن لباس
أةيقظنككي الصككبح أصككبح فلمككا ةيقككول وةيتهجككد ةيصلي وسلم عليه الله صلى
 ) ناومِدان نيِدا قم ناومِدان نيِدا(  وقال

مكا مككع انصكرفوا حتى أرقتهم جدا كشدةيدة كانت الرةيح هذه أ ن فالحاصل 
بحِدا(( :  قال ولهذا الرعب من قلوبهم في الملئكة ألقت بدا لرني نناو نج سم لو للصص

لهِدا سو لر أعيككن عككن الملئكككة حجككب تعككالى اللككه ل ن ؟ نرهككا لمن ) لماذا) لت
آدم بني في ةيتعاقبو ن والملئكة الذكر مجالس تحضر الملئكة ل ن الناس
نراهككم ل ذلك ومع قعيد الشمال وعن اليمين عن والملئكة والنهار بالليل

هككذا فككي أ ن الفوائد في تعالى الله كشاء إ ن سيأتينا حجبهم تعالى الله ل ن
بككل أةيككدةيهم بيككن موجودة محسوسة أجرام آدم بني ضعف على بينة دللة
((:  تعككالى اللككه قككال ةيرونهككم ل ذلككك ومككع كشككمائلهم وعككن أةيمككانهم عن

لنِدا سل لس سر أ
ل سم لف له سي لل بحِدا لع بدا لرني نناو نج سم لو لهِدا لل سو لر   الملئكة ) من) لت

لن((   لكِدا نه لو صل لمِدا ال لن لب نلاو لم سع وبِداليصصِداء الخندق حفر من " بِدالتِداء) ) لت
)) نيعملصصاون (( بمصصِدا قراءتككا ن فيهككا " ةيعنككي المشصصركين تحزنيب من

برا تعملاون (( بمِداو لصي لنِدا(( :  ) قوله) لب سل لس سر أ
ل سم لف لهصص سي لل بحصصِدا لع ) مككا) لرني
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الحككدةيث فككي جككاءت ولهككذا الشككرقية الرةيككح إنهككا لكككم قلت ؟ الرةيح هذه
نعككم الغربيككة الرةيككح  الككدبور) بِدالدباور عِداد وأهلكت بِدالصبِدا ( نصرت

هككذا "ولكنهككا الخنصصدق حفصصر مصصن بِدالتصصِداء) " ) تعملصصاون (( بمِدا ةيقول
خصصككنا إذا لننككا ؟ ةينبغككي ل لمككاذا بككالكم خككذوا ةينبغككي ل للةية التخصيص

معنككاه بعككض علككى اللفككظ قصرنا أو اللفظ معنى قصرنا الةية في العموم
مككا كككل مككن وغيككره الخنككدق حفككر ) من) تعملاون (( بمِدا أنه والصواب

) ةيعني) نيعملاون (( بمِداأو عليم ) أي) (( بصير الغزوة هذه في عملتم
سذ((  الجنككود سم لإ نك ست لء دد لجِدا ننصصاو مككن بصككير ةيعملككو ن بمككا تعككالى ) فككالله) نج
عليككه الرسول بلد إلى والقدوم وسلم عليه الله صلى النبي على التحزب
 مزعمه على عليه القضاء لجل والسلم الصلة

سذ:  تعالى الله قال  لإ سم ((  نك نءو سن لجِدا سم لم نك لق ساو سن لف لم لل لو لف سس )) منكصصم لأ
" ]10: [الحزاب المشصصرق مصصن أسصصفله ومن الاوادي أعلى من 

لرب ومن ررب ومكن المشرق من " جاءوا المغ مكن قرةيكش جكاءت المغك
ناحيككة مككن قرةيظككة بني وةيهود غطفا ن وجاءت الشرقية الشمالية الناحية

قلككت وكما منهم أسفل ومن المسلمين فوق من فجاءوا الغربية الجنوبية
ككل الغربيكة الحكرة إلكى الشكرقية الحكرة مكن الخندق إ ن قليل قبل لكم

منهككم أسككفل ومككن فككوقهم من جاءوا هم بالخندق محفوظ ال ن الشمال
اللككه ولكن تخطيطهم هذا المدةينة على ةيطبقوا حتى السد كفكي ليكونوا

 محيط ةيعملو ن بما
سذ((:  وجل عز ةيقول  لإ لو لت   لغ نر لزا لصصصِدا سب لل مككال بمعنككى الشككيء ) مزاغ) ا

لمِدا:  تعككالى قككوله ومنككه طيب بالزوال مالت إذا الشمس مزاغت ومنه  ))
لغ نر لزا لصصص لب سل لمصصِدا ا لغصصى لو )) (( البصصصِدار مككال مككا  أي]17: )[النجككم) لط

ةيقككول منكم البصار مزاغت ةيعني الذهني ؟ هو عهد أي للعهد ) هنا(( ال)
كصصل مصصن عصصدوهِدا إلصصى ش يء كل عن مِدالت"  تفسيرها في المؤلف
عككن غفلت كشيء كل العدو هذا إل نظر لها صار ما البصار " ةيعني جِدانب
لت((  المفسككرةين بعككض فسككرها وقككد العككدو هككذا إل إليككه النظر لغ )) لزا
ل النسا ن صار الرعب قوة من كشخصت أي استقرارها عن مالت بمعنى
ه ةيخشكى ةيراقبكه أمكامه الكذي هكذا إلى إل ةينظر مشكاهد كشكيء وهكذا من

؟ كشككيء أي إلى بصره ةيتجه كشيء من خا ف إذا النسا ن أ ن البشر بطبيعة
لا ةيغضككي ل العامككة ةيقككول كما البصر وتجد ناحيته إلى الشيء هذا إلى أبككد

لت(( مزاغت فالبصار مباغته من ةيخشى منفتح لغ لل لب لو نب   نلاو نق سل لر ا لج لنصصِدا لح سل ا
حنجرة ) جمعالحنِداجر) (( بلغت قلوبكم منكم ) ةيعني) (( القلاوب) )
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: لقككوله  تعليككل" الخصصاوف شصصدة " من وقككوله الحلقككوم منتهككى وهككي
منتهككى وهككي حنجككرة ) جمككع(( الحنصصِداجر)) ) (( بلغت) و) (( زاغت

)) الحنصصِداجر القلصصاوب ((  بلغت حقيقة هذا وهل هنا من ةيعني الحلقوم
فككإذا رئتككه انتفخككت خككوفه اكشككتد اذا الخككائف وأ ن حقيقة إنها بعضهم قال

ال ولهكذا ارتفع وخرج القلب على ضيقت انتفخت فكي أو الجبكا ن فكي ةيق
وةيجومز حقيقته على الشيء حمل والصل رئته ةيعني سحره انتفخ الخائف

لا هذا ةيكو ن أ ن الرعككب كشككدة مككن إنها حتى ةيعنى الرعب كشدة عن تصوةير
لا تنبض لول طبيعيا تتنفس فل أماكنها عن القلوب مزالت مزالككت لنهككا طبيعي

لن((:  قككال ثككم أماكنهككا عن يناو نظ لت لو له   صل لنصصِدا لبصصِدال نناو يظ " المختلفصصة )) ال
أنتصصم )) أي (( تظناون وةيككأس نصككر اختل ف " هككذا واليأس بِدالنصر
لنصصِدا(( بصصِدالله نناو يظ ظككن جمككع هككذه " والظنككو ن للطالق  بصصِداللف)) ال

لا كا ن إذا إل ةيجمع ل والمصدر جمعككه ةيمكككن ل واحككد نوع كا ن إذا أما أنواع
لا كككا ن إذا لكن كثر وإ ن مصككدر وهككو الظككن جمككع فهنككا جمعككه صككح أنواعكك

طككول مختلفككة أفكككارهم فككي أو أفهككامهم فككي تدور الظنو ن ةيعني لتنوعه
لا ؟ سننتصككر هككل علينككا سيقضككو ن هل الحزاب هؤلء سيزول هل لوعرض

والتفكيككرات الظنككو ن من للنسا ن ةيحد ث ماذا الخو ف مقام تعرفو ن ةيعن
كشككيء هككذا بعككد مككا قككال أةيس أو اليأس ظن من منهم ، والبعيدة القرةيبة
لا حالككك المقككام أ ن مككع النصر وأ ن كيف النصر ظن من ومنهم لنككه ؟ جككد
لا اليسككر مككع وأ ن الكككرب مككع الفرج وأ ن الصبر مع النصر بأ ن ةيؤمن ةيسككر

؟ اةيككش النصككر فككإ ن وصككبرنا حككق علككى كنككا فإذا حق على نحن وةيقولو ن
الحسككية والظككواهر المككادة أصككحاب ومنهككم النصر ةيظن فلذلك مضمو ن
مككن رصككيد لككدةيهم ليككس لنهم النصر من وةييأسو ن الهلك ؟ اةيش ةيظنو ن
منافقين فيهم أ ن لهذا خرجوا الذةين في أ ن ولكشك عليه ةيعتمدو ن الةيما ن

لن(( :  قال الله أ ن المهم القصة في سيظهر كما يناو نظ له لت صل لنصصِدا لبِدال نناو يظ ال
هككذا تصككور فككي النسككا ن ةيككذهب أ ن لجل بالجمع به وأتى ذلك  وأطلق))

 نعم متضاربة مختلفة كثيرة ظنو ن مذهب كل الظن
...الطالب:
 بالجمع الظنو ن جاءت ولهذا كيف بلى  إلالشيخ:

لك:  قال  لل لنِدا نه ل ي ((  لل نت سب لن ا نناو لم سؤ نم سل لك) ) ا لل لنِدا نه إكشككارة اسم ) هذه) (( 
لا إليهمككا أو الزمككا ن أو المكككا ن إلككى ؟ الزمككا ن إلى وإل المكا ن إلى جميعكك

لك لل لنِدا نه وتككأتي للمكككا ن أنهككا الصككل لكككن وللمكككا ن للزمككا ن ) تصككلح) (( 
سم:  تعككالى اللككه قككال للزما ن لل لف نك ((  سم لنيصص نهصص نع لف سن سم لني نه نن لمصصِدا صمصصِدا لإني سوا لل لأ لر
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لنِدا لسصص سأ لة لب صن له نسصص صلصص لتصص ي ال صل سد ا ست لقصص للصص له لفصص ي لخ لد لبصصِدا لر لع لسصص لخ لك لو للصص لنِدا نه
لن نرو لف لكصصِدا سل الككككافرو ن خسكككر الزمكككن ذلكككك فكككي أي]85: )[غكككافر) ا

والكككا ف للبعككد واللم والمكككا ن للزمككا ن صككالحة ) هنككا) (( هنِدالصصكفككك
لك للخطاب لل لنِدا نه ل ي ((  لل نت سب لن ا نناو لم سؤ نم سل ؟ مككن ابتلهككم والككذي ) اختبروا) ا

ل الكذي العظيكم الضكيق هكذا مكن لهكم حصكل بكم اختبرهم وجل عز الله
هنككا نحن فيه وقع من إل به نحس أ ن ةيمكن ول بالنطق عنه نعبر أ ن ةيمكن
ةيدري فيها وقع الذي لكن تصوةيرها عن ونعجز الحالة تلك تصور عن نعجز
لك:  ةيقككول عنهككا لل لنِدا نه ل ي ((  للصص نت سب لن ا ننصصاو لم سؤ نم سل ليتككبين اختككبروا ) ةيقككول) ا

نلاوا((  غيككره من المخلص لز سل نز بل((   ) حركككوا) لو لزا سلصص بدا لز لدني  مككن)) لشصص
أصككابهم الزلزال هذا به ابتلوا عظيم ومزلزال عظيم ابتلء نعم الفزع كشدة
عليهككا وحصككل تزلزلت النفوس ، النفوس مزلزال لكن الرض مزلزال ليس
العككرب مككن الحككزاب اجتمككاع الغككزوة هككذه فككي اجتمع لنه عظيم كشيء

أكشككياء خمسككة ؟ كككم والككبرد والعيككاء والتعب والجوع قرةيظة بني ونقض
؟ اجتمعت إذا فكيف النفس مزلزلة في ةيكفي منها واحد والعياء التعب...

كككا ن المكككا ن ذلككك فككي والسككلم الصلة عليه الرسول كا ن صعبة المور
ةيمكككن مككا ؟ الحال تتصور فكيف نعم الجوع من الحجر بطنه على ةيعصب

نلصصاوا((:  قال ولهذا الواقع في عنها ةيعبر أ ن النسا ن لز سل بل نز لزا سلصص بدا لز لدني لشصص
لا  قوةيا)) اللككه رضككي عليهككم البتلءات هككذه لتجمككع نفوسهم مزلزل لعظيم

للكلم فرصككة هككذا في أ ن ورأوا المنافقو ن وتكلم النفاق بزغ ولهذا عنهم
الغككزوة تلككك فككي حككتى النصككر ةيعدهم والسلم الصلة عليه الرسول ل ن

وتعبككوا الفؤوس وتكسرت عنها عجزوا التي الصخرة وقصة النصر ةيعدهم
اللصصه رسصصاول نيِدا"  وقالوا والسلم الصلة عليه الرسول إلى جاءوا حتى
الخنككدق لهم خط والسلم الصلة عليه الرسول " ل ن لنِدا خططت أنت

علككى الخككط صار أنه وجل عز الله حكمة فمن بقدمه خطه الخندق مكا ن
مككا عنهككم اللككه رضككي امتثالهم لشدة لكن عنها عجزوا التي الصخرة هذه
لا نعطفه قالوا لا أو ةيمين والسكلم الصكلة عليه النبي إلى جاءوا لكنهم ةيسار

ليشككر ف هنالككك تككل على له بني قد كا ن الذي عرةيشه من فنزل وأخبروه
ضربها لما ابن إسحاق ةيقول ضربة فضربها المعول وأخذ نزل القوم على

ثككم انككدك منهككا وانككدك نهككار فككي نحن كأنما عظيمة إضاءة أضاءت ضربة
 والسلم الصلة عليه عليها وكبر ضربها

 بالليلالطالب:
الفتككح تكككبيرة وكبر فأضاءت الثانية ضربها ثم فكبر ، بالليل  وكا نالشيخ:
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لمصصِداذا اللصصه رسصصاول نيِداوقككالوا"  وكككبر الثالثككة ضربها ثم عظيمة تكبيرة
الصروم قصصصاور الولصصى التكصصبيرة فص ي ( رأنيت " قككال هذا صنعت

اليمصصن صصصنعِداء قصصصاور الثِدالثصصة وف ي كسرى قصاور الثِدانية وف ي
وتقوةيككة بشككارة ؟ ل وإل للمككؤمنين بشككارة تكككو ن ) وهذه ستفتح وأنهِدا

كيف قالوا ورسوله الله بوعد ةيثقو ن ل الذةين بالله والعياذ المنافقو ن لكن
كيككف حككاجته ةيقضككي الغائط إلى ةيذهب أ ن ةيستطيع ما منا النسا ن ؟ هذا

 صحيح هو ما هذا وتبع وقيصر كسرى قصور نملك
سذ:  ةيقككول ولهككذا  لإ لو نل ((  نقاو لن لني نقاو لف لنصصِدا نم سل لن ا لذني صلصص سم لفصص ي لوا له لب نلصصاو نق

دض لر لمِدا(( اعتقاد ) ضعف) لم لنِدا   لد لع نه لو صلصص نه ال نل نسصصاو لر صل(( ) بالنصككر) لو لإ  
برا نرو الكلم هككذا بمثككل البشر ةينطق كيف بالله  أعوذ]12: )[الحزاب) نغ

الشككك علككى أو الكفككر على منطوةية قلوبهم دامت ما بالله والعياذ لكن ؟
والمنككافقو ن اعتقككاد ضككعف كشككك عنككدهم مككرض قلككوبهم فككي الذةين ل ن

لمِدا((:  قالوا الكفر أبطنوا لنِدا   لد لع نه لو صل نه ال نل نساو لر صل لو برا لإ نرو ) سككبحا ن) نغ
لا ةيعدكم ورسوله الله العظيم الله ل هككذا وةيخككدعكم عليكككم وةيكذب غرور

لا إل ورسوله الله وعد ما بل ةيمكن إل العسككل تجني أ ن ةيمكن ل ولكن حق
هككذا لككول لنككه مصابرة صبر من ولبد تعب من لبد النحل كشوك ذوق بعد
ابتلء من فلبد الكافر من المؤمن عر ف ول الكاذب من الصادق عر ف ما

إلى الدعوة في المصاعب بعض ةيواجهو ن قد العلم طلبة بالمناسبة ولهذا
ةيصككبروا أ ن عليهم ولكن أنفسهم في حتى ذلك ةيواجهو ن قد وجل عز الله
وا لنهكم اللكه إلى الدعوة في ةيتحملوا وأ ن دعو ن ليس فل ن سكبيل إلكى ةي

توصكلهم الككتي اللكه سككبيل إلككى ةيكدعو ن لكككن الطكاغوت سبل من وفل ن
أ ن بمجككرد ليككس ةيصككبروا أ ن فعليهككم وجل عز الله إلى الله عباد وتوصل

مككا هذا وةيدع ةينحسر وكذا كذا فيك أنت متشدد أنت مطوع أنت لهم ةيقال
كشككيء ولكككل بككالعنف وليس بالحكمة وةيعمل وةيصابر ةيصبر أ ن لبد صحيح

لا علينا مر عليه الرسول أ ن والحاصل منزلته الحالت من كشيء لكل كثير
وتكلككم المؤمنككو ن بككذلك فككآمن بالنصككر أصككحابه وعد قد والسلم الصلة

لمِدا(( الكلم بهككذا مككرض قلككوبهم فككي والككذةين المنافقو ن لنِدا   لد لعصص نه لو صلصص ال
نه نل نساو لر صل لو برا لإ نرو الحكق إل ورسكوله اللكه وعكدهم ما والله ) وكذبوا) نغ
لهككا خلفككه بمككا الحمككد وللككه المة هذه فإ ن لله والحمد صار وقد والصدق
الخلفككاء بككه قككام وبمككا والهككدى العلككم مككن وسلم عليه الله صلى رسوله
كنككومز وأنفقت واليمن وكسرى قيصر قصور فتحوا عنهم تعالى الله رضي

إلككى المككدائن مكن كسككرى بتككاج وجيككء اللككه سككبيل فككي وقيصككر كسرى
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اللكه وعككد مكا فتحقككق عنككه اللكه رضكي عمكر خلفكة في به جيء المدةينة
لكككن ةيحصككل أ ن قبككل توفي والسلم الصلة عليه النبي كا ن وإ ن ورسوله

.  ل ن هذا فتح الذي هو الحقيقة في هو
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